
  
                          

 

 Queridos alunos, 

As melhores memórias que você vai ter são as que está criando 

agora enquanto ainda é criança. Aproveite muito! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

------------------------------------------------------ 

NESTA SEMANA NÃO TEREMOS OFICINA POIS FAREMOS 

NOSSO PORTFÓLIO. FIQUE ATENTO AO DIA QUE A PRÓ IRÁ 

MARCAR PARA VOCÊ PARTICIPAR. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 26 DE MARÇO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Roberto, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Roberto, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 



Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem/Sociedade 

 

ATIVIDADE: Brincando de corda 

 

OBJETIVO: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades. 

 

 Você fez a filmagem brincando de corda? A pró vai mostrar as filmagens feitas. 

 Pergunte às crianças o que acharam da experiência de pular corda e, ainda, de 

compartilhar esse momento com os colegas de turma. 

 Faça a leitura da parlenda “Salada, saladinha”. Trabalhe as partes iniciais e finais 

das palavras-chave e peça às crianças que encontrem a palavra SALADA, SAL E 

FOGO e oriente-a a grifá-las. 

 Oriente-as a desenhar a experiência que tiveram de brincar de corda no livro, ficha 

16.  

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Roda literária 

 

OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 

de expressão.  

 

 História “Um mundinho para todos” 

https://www.youtube.com/watch?v=zopZWnBBSsM 

 Reforçar a discussão sobre as diferenças entre as pessoas e as características de 

cada família. 

 Como já conversamos, cada pessoa é única e especial. Nosso planeta também. Você 

faz alguma coisa para ajudar o nosso planeta? 

 Faça um lindo desenho de como poderíamos ajudar o lugar que a gente vive. 

 

English time: 9h às  9h20 - 15h às 15h20  
 

Good Morning, 

Hoje vamos assistir a história dos nossos amigos Mike, Gina, Polly e Leo. 

https://www.youtube.com/watch?v=zopZWnBBSsM


https://drive.google.com/file/d/1TO3OSXtvUqlXDDF0X1OzVq9bp4iBznX4/view?usp

=sharing 

Depois vamos abrir nosso livro na página 20 e pintar as bolinhas seguindo as instruções 

da Teacher . 

Vamos encerrar a semana dançando? 

https://www.youtube.com/watch?v=o8-JuGIiDIc 

 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

Olá família. Como vocês estão? 

Mais uma semana em casa, né? Provavelmente vocês tiveram alguns momentos muito 

agradáveis juntos, mas também podem ter tido períodos difíceis. Não tem certo e nem 

errado, cada família é de um jeito, cada pessoa dentro de uma família tem um jeito, 

são muitos jeitos juntos; às vezes dá certo, às vezes fica um pouco complicado, mas 

vamos nos ajustando.  

Para começar mais uma semana do LIV em Casa, convidamos vocês, primeiro, a mostrar 

o vídeo da música Maracatu das Diferenças para a criança, a fim de que ela possa 

ouvir, dançar e brincar livremente, como desejar. Segue em anexo o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nzKQ3B9gliU&feature=youtu.be 

 

Depois de cantar e dançar, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo.  

Você pode fazer algumas perguntas como:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música?  

Você acha que você é igual ou diferente das outras pessoas? 

 Você já se sentiu diferente em algum momento? 

Depois dessa escuta, pegue um espelho e deixem que a criança se observe nele, 

oriente que faça expressões diferentes (como sorrir, como se estivesse com medo, 

como se estivesse triste, etc.). Os adultos também devem participar fazendo o 

mesmo. Se o espelho for grande, façam juntos; se for pequeno, cada um faz o seu 

momento de observação. Quando todo mundo já tiver brincado, pensem juntos nas 

diferenças e semelhanças das pessoas que participaram da atividade.  

Conversem sobre se a maneira que a gente expressa algumas emoções são parecidas ou 

são diferentes, também podendo explorar quais são os momentos que costumamos 

sentir cada uma dessas emoções representadas no espelho.  

https://drive.google.com/file/d/1TO3OSXtvUqlXDDF0X1OzVq9bp4iBznX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TO3OSXtvUqlXDDF0X1OzVq9bp4iBznX4/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=o8-JuGIiDIc
https://www.youtube.com/watch?v=nzKQ3B9gliU&feature=youtu.be


Durante esta atividade você poderá perguntar a criança como ela se vê, como ela se 

percebe, como percebe vocês, onde se reconhece. Você pode aproveitar esse momento 

e conversar sobre a personalidade de vocês, não apenas sobre os aspectos físicos. O 

que os difere e o que tem de semelhante também.  

Bom divertimento! 

 

Grupo 04: Escutem a música Bossa do Lupe, e façam a atividade 04 do álbum de 

figurinhas.  

 

Sugestão de brincadeira online para o final de semana: Trabalhando as vogais. 

https://jogoseducativos.hvirtua.com/parquinho-das-vogais.  


